
          
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 ΄΄ΔΗΜΟΣ   ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ΄΄

AΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 17ης

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου
Αριθ. Απόφασης : 145/2016

ΘΕΜΑ
 Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού 
και αποτελεσμάτων χρήσης  του Δήμου 
Νεστορίου οικονομικού έτους 2015

Στο Νεστόριο και στην αίθουσα της  Δημοτικής Βιβλιοθήκης ``ANNΑΣ 
ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ΄΄  σήμερα  24ην του μηνός Οκτωβρίου  2016, ημέρα Δευτέρα 
και  ώρα  20:00 μ.μ.   συνήλθε  σε  Ειδική  δημόσια  συνεδρίαση  το  Δημοτικό 
Συμβούλιο  Νεστορίου,  ύστερα   από  την  με  αριθ.πρωτ:  4644/20-10-2016 
πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου 
και  στον  Δήμαρχο,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67   του  Δ.Κ.Κ. 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’΄87). 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (17) 
μελών   βρέθηκαν παρόντα (14) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. Γάκης  Ανδρέας                Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Βάρνης Κων/νος        Αντιδ/ρχος 
2. Λέκκος Κων/νος                Αντιδ/ρχος 2. Μαντζούφας  Δημήτριος   Μέλος 
3. Ελευθερίου Ιωάννης                Μέλος 3. Μπαμπούλης Δημήτριος       >> 
4. Ανδρεόπουλος Θωμάς              Μέλος     4. Πατηνιώτης Γεώργιος           >> 
5. Σταμπουλτζής Θεμελής                 >>
6. Τσακάλης Νικόλαος                      >>
7. Ιωάννου Μαρία - Γεωργία             >>
8. Ευαγγέλου Ιωάννης                      >> 
9. Κυριακού Δημήτριος                     >> 
10. Καραβασίλης Γεώργιος               >>
11. Σουκαλόπουλος Σπυρίδων           >> 
12. Σιδηρόπουλος Νικόλαος              >>      
13. Μπαμπούλη Πηνελόπη                >> 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
προσκλήθηκαν νόμιμα

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ:   
 
ΕΠΑΝΗΛΘΑΝ: 

Μετά την διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος  κ. Γάκης Ανδρέας κήρυξε 
την έναρξη της τακτικής Συνεδρίασης.

Ο Δήμαρχος  κ. Πασχάλης Γκέτσιος  προσκλήθηκε και παρίσταται στη 
συνεδρίαση .

Παρόντες  είναι  οι  Πρόεδροι  και  Εκπρόσωποι  των Τοπικών Κοινοτήτων: 
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Νεστορίου,  Πτελέας  &  Κρανοχωρίου,  Χιονάτου,  Ζούζουλης  ,  Χρυσής  & 
Πευκοφύτου, Κοτύλης.

Τα  Πρακτικά  της  συνεδρίασης  μαγνητοφωνούνται  και  παράλληλα  η 
δημοτική  υπάλληλος  Κα  Γούτσα  Αικατερίνη κρατεί  και  πρόχειρα  συνοπτικά 
πρακτικά.

    Παρών επίσης για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του είναι ο Ταμίας 
του Δήμου κ. Δημητριάδης Ιωάννης .

Ο Πρόεδρος για το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το 
λόγο στον Ταμία του Δήμου Κο Δημητριάδη Ιωάννη ο οποίος εισηγούμενος ανέφερε τα 
εξής: 

Με τις παρ.1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:  

«1. Έως το τέλος Μαΐου,  εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του 
Δήμου υποβάλλει δια  μέσου του δημάρχου στην  Οικονομική   Επιτροπή 
λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού  έτους που έληξε.  Τα στοιχεία 
που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με  το προεδρικό 
διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος,  
ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει,  ως προς τα πρόσωπα 
εκείνων που  ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.
2. Μέσα σε δύο (2)  μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία,  η 
Οικονομική Επιτροπή τα  προελέγχει και, το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά 
τη λήξη του διμήνου,  υποβάλλει τον  απολογισμό και,  προκειμένου για 
Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων  , τον ισολογισμό 
και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο  Δημοτικό Συμβούλιο.
3. Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως,  πριν την υποβολή τους στο 
Δημοτικό  Συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον 
έλεγχο των  οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον 
ορκωτό ελεγκτή - λογιστή  και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 
του έτους αυτού.
Ο ορκωτός ελεγκτής -  λογιστής,  για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων  (ισολογισμού,  λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως,  πίνακα 
διαθέσεως αποτελεσμάτων και  προσαρτήματος)  του Δήμου,  εφαρμόζει τις 
αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί  το Σώμα Ορκωτών 
Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών  
ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός 
ελεγκτής -  λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό 
λογιστικό σχέδιο Δήμων  και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού 
Κώδικα και των  αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το 
οικονομικό,  λογιστικό και  διαχειριστικό σύστημα των Δήμων.  Περιλαμβάνει 
επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που  αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες 
που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων του 
ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως.
Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου,  ο ορκωτός ελεγκτής -  λογιστής 
υποχρεούται να  καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει 
τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό  του,  παραθέτοντας,  επιπροσθέτως και τις 
αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από 
τον ορκωτό ελεγκτή -  λογιστή στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον  Γενικό 
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
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4. Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2)  μηνών αφότου παρέλαβε τον 
απολογισμό ή και τον  ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την 
έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής  αποφασίζει με πράξη του για την έγκριση 
του απολογισμού ή και του ισολογισμού και  διατυπώνει τις παρατηρήσεις του 
σχετικά με αυτόν,  σε ειδική για αυτόν το σκοπό  συνεδρίαση,  στην οποία 
παρίσταται και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου.
Στους Δήμους που εφαρμόζουν κλαδικό λογιστικό σχέδιο, στην ανωτέρω ειδική 
συνεδρίαση  καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής -  λογιστής ή ο 
αναπληρωτής του,  ο οποίος  συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου.  Η απουσία 
του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή του  αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη 
απόφασης του συμβουλίου,  υπό τον όρο ότι  αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη 
πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση.
Ο δήμαρχος με έγγραφό του κοινοποιεί την απουσία του ορκωτού ελεγκτή - 
λογιστή από τη  συνεδρίαση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών,  το συμβούλιο δε, 
έχει δικαίωμα να αποκλείσει τον  ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που δεν προσήλθε, 
από επόμενο έλεγχο στο Δήμο.
5. Ο απολογισμός ή και ο ισολογισμός με το πιστοποιητικό και την έκθεση 
ελέγχου του  ορκωτού ελεγκτή - λογιστή,  μαζί με όλα τα δικαιολογητικά που 
ορίζονται στο άρθρο 24  του ν.  3202/2003 (ΦΕΚ 284  Α΄),  όπως ισχύει, 
υποβάλλονται για έλεγχο στο  Ελεγκτικό Συνέδριο,  μέσα σε έναν (1)  μήνα 
αφότου εκδόθηκε η πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου που προβλέπει η 
προηγούμενη παράγραφος και η υποβολή του  ανακοινώνεται στον Γενικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας.
Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο,  επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του 
άρθρου 26  του π.δ.  774/1980 και  παράλληλα διενεργείται έκτακτος 
γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου,  μετά από  απόφαση του 
Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε 
μετά  από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας»

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο N. 3548/07 άρθρο   6   παρ   7  , η κατά 
τις διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα δημοσίευση των προϋπολογισμών, 
απολογισμών, ισολογισμών και λοιπών οικονομικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄ 
βαθμού,  καθώς και η δημοσίευση των προϋπολογισμών και απολογισμών 
Ο.Τ.Α.  β΄ βαθμού πρέπει να γίνεται σε εφημερίδες που έχουν την έδρα τους 
στο δήμο , στην οποία εδρεύει ο φορέας για λογαριασμό του οποίου γίνονται η 
δημοσίευση και οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του 
νόμου 3548/07. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα,  οι 
ανωτέρω δημοσιεύσεις καταχωρίζονται σε εφημερίδα που έχει την έδρα της 
εντός των ορίων του νομού στον οποίο εδρεύει ο δήμος ή η κοινότητα.

Επειδή ο Δήμος Νεστορίου εφαρμόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο, με την αριθ. 
125/2015 απόφαση του Δημ.  Συμβ.  ορίστηκε ως ορκωτός ελεγκτής ο  κ. 
Βασίλειος Η. Βαρλάμης με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.  10261 ως  νόμιμος εκπρόσωπος της 
«Διεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ» με αναπληρωτή τον κ. Τριαντάφυλλο Κωτσαλά με Α.Μ. 
Σ.Ο.Ε.Λ. 21361,  για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του έτους 
2015.  Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον απολογισμό –  ισολογισμό και 
αποτέλεσμα χρήσης του Δήμου Νεστορίου για το οικον. έτος 2015 προέβη στη 
σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου.
6ον:  Η Οικονομική Επιτροπή,  με την αριθ. 82/2016 απόφασή της σύμφωνα 
με την οποία κατάρτισε τον απολογισμό, ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης 

http://192.168.0.1:81/www.dimosnet.gr/website/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001572_S0000006617
ΑΔΑ: 73ΗΑΩΚ2-390



του Δήμου της χρήσης 2015 και τον υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο   προς 
έγκριση μαζί με τα αποτελέσματα χρήσεως και σχετική έκθεση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Βαρλάμη Ηρ. Βασίλειο 
Ορκωτό-Ελεγκτή Λογιστή ο οποίος ανέγνωσε την Έκθεση Ελέγχου επι του 
Ισολογισμού Διαχειριστικής χρήσεως 2015,  παραθέτοντας μάλιστα και τις 
αναγκαίες υποδείξεις. 

Kατόπιν ο Ταμίας του Δήμου κ.  Δημητριάδης Ιωάννης ανέγνωσε  τα 
Απολογιστικά στοιχεία του Δήμου οικον.  έτους 2015,  αναφέροντας σε γενικά 
σημεία τα εξής:

Α  .     Οικονομικά     Στοιχεία  :  
ΕΣΟΔΑ : 2.392.316,97 €
ΕΞΟΔΑ : 2.001.845,19 €
ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ :    390.471,78 €

Β  .     Στατιστικοί     Δείκτες     Εσόδων   –   Εξόδων  :  
1ον:  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ: 247.327,00 €  ποσοστό εισπραξιμότητας 68,00 

% (τα βεβαιωμένα ποσά από Ανταποδοτικά μαζί με τα ΠΟΕ ανέρχονται σε 617.568,90 €,  
από  τα οποία  252.588,00  €  έχουν  υπολογισθεί  ως  μη  εισπρακτέα.  Συνεπώς  ένα ποσό  
364.980,90 € έπρεπε να εισπραχθεί μέσα στο 2015)

2ον: Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: Παραμένει ως έχει σε σχέση με το 2014.
3ον:  Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΣΑΤΑ:  σε σχέση με το 2014 ΠΑΡΈΜΕΙΝΕ 

ΣΤΑ ΊΔΙΑ ΕΠΊΠΕΔΑ.
4ον:  ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:  σε σχέση με το 2014 μειώθηκε κατά 

67.154,00 € σε ποσοστό 9,57 %.
5ον:  ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:  αναλώσιμων μειώθηκε κατά 

15.711,00 € ήτοι σε ποσοστό 15,34 %.
6ον:  ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ:  μειώθηκαν σε σχέση 

με το 2014 κατά 1.253,82 € σε ποσοστό 5,05 %.

Γ  .  Γενικές     Παρατηρήσεις  :  
 1ον:  Ο Δήμος μας μέσα από το πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων 

οφειλών εξόφλησε όλες τις οφειλές του και πλέον δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές.
2ον:  Τα δάνεια που είχε ο Δήμος έχουν αποπληρωθεί όλα και δεν έχει 

οφειλές από Δάνεια.
3ον: Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα χρηματικά εντάλματα με αριθ. Α2, Α12, 

Α14, Α15 και Α35/2015 έχουν επιστραφεί από την αρμόδια  για τον οικονομικό 
έλεγχο Επίτροπο ως μη νόμιμες  δαπάνες  και  έχουν πληρωθεί  με  Δικαστικές 
Αποφάσεις.

4ον:  Τηρήθηκε η εντολή του ΥΠ.ΕΣ.  για πληρωμή τρεχουσών 
υποχρεώσεων του Δήμου μας εντός 60 και 90 ημερών αντίστοιχα.

5ον:  Είμαστε οριακά  μέσα στους στόχους που θέσαμε για την είσπραξη 
εσόδων και την πληρωμή δαπανών μηνιαίως και το πρόβλημα εστιάζετε κυρίως 
στην μη είσπραξη των Ανταποδοτικών τελών.

6ον:  Ο Δήμος μας είναι Ασφαλιστικά ενήμερος και Φορολογικά είναι σε 
ρύθμιση την οποία και τηρεί κανονικά.

Τέλος ο  Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
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Αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη του:

-  Τον Απολογιστικό  πίνακα εσόδων –εξόδων έτους  2015  καταρτισθέντα από 
την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Νεστορίου αποσταλθέντα προς την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για τις ενέργειες της .

- την υπ. αριθ. 82/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με 
θέμα «προέλεγχος του ταμιακού απολογισμού  Δήμου Νεστορίου οικονομικού 
έτους 2015». 

- Την   έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής επί της οικονομικής χρήσεως 
έτους 2015. 

- Αναλυτικό  προσάρτημα του ισολογισμού της  31ης Δεκεμβρίου 2015 (βάσει 

των σχετικών διατάξεων) συνταχθέν από τον Ορκωτό Λογιστή «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η. 

ΒΑΡΛΑΜΗΣ,  Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ 10261  ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ»,  με 

ημερομηνία 18-10-2016 και υπογραφέν από τον Δήμαρχο κ.  Γκέτσιο 

Πασχάλη, τον Αντιδήμαρχο Νεστορίου κ. Ελευθερίου Ιωάννη, τον Λογιστή του 

Δήμου και οικονομικό σύμβουλο κ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ.

-  τον με ημερομηνία 18-10-2016 πίνακα ισολογισμού του Δήμου της 31ης 

Δεκεμβρίου 2015  μετά της επ΄ αυτού με ημερομηνία 18-10-2016 έκθεσης 
ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού  ελεγκτή λογιστή «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η. 
ΒΑΡΛΑΜΗΣ, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 10261 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». 

-  την από 18-10-2016 αναλυτική έκθεση ελέγχου του Δήμου Νεστορίου 
χρήσεως 2015  συνταχθείσα από τον ανεξάρτητο  ορκωτό  ελεγκτή λογιστή 
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η.  ΒΑΡΛΑΜΗΣ,  Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ 10261  ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
Α.Ε.Ο.Ε.Λ». 

- Το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006

- Το Ν. 3548/2007 άρθρο 6 παρ. 7

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

- τις τοποθετήσεις  του κ. Δημάρχου και των παρισταμένων  
μελών του Συμβουλίου . 

-  τις απαντήσεις  και διευκρινήσεις που δόθηκαν  τόσο από τον πρ/μενο της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Δημητριάδη Ιωάννη.  

-  την  ανακοίνωση  του  Δημάρχου  ότι  τίθεται  προς  έγκριση  ο  εν  λόγω 
απολογισμός ισολογισμός

-   την υπ’  αριθμ.  125/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον 
ορισμό ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και του αναπληρωτή του
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 -  τις διατάξεις της υπ.  αριθ.  πρωτ. 57823/5.8.2009 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 
με θέμα ¨  έγκριση απολογισμών πρωτοβάθμιων ΟΤΑ και νομικών προσώπων 
αυτών¨. 

• Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:       O     M     O   Φ Ω Ν Α  

1ον:  Την     έγκριση     του     Απολογισμού      και     των     αποτελεσμάτων   
χρήσεως του έτους 2015,  όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης απόφασης.

        Α.      ΕΣΟΔΑ        ΧΡΗΣΗΣ        

Χρηματικό  Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης Προϋπολ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

ΣΥΝΟΛΟ  Α 383.419,00 390.471,7
8

390.471,78

Έσοδα Χρήσης Προϋπολ/ντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα

ΣΥΝΟΛΟ  Β 13.127.415,45 2.491.265,34 2.001.845,19

ΣΥΝΟΛΟ ( Α+Β) 13.510.834,45 2.881.737,12 2.392.316,97

 
     Β.         ΔΑΠΑΝΕΣ      ΧΡΗΣΗΣ     

 Είδος δαπάνης  Προϋπολ/σες Ενταλθείσες Πληρωθείσες Αδιάθετες 
Πιστώσεις

Σύνολο  Εξόδων 12.048.901,42 2.001.845.19 2.001.845.19 11.508.989,2
6

Αποθεματικό 0,00 0,00 0,00 0,00

Σ ύ ν ο λ ο 10.773.535,51 2.001.845.19 2.001.845.19 11.508.989,2
6

 
     Γ.         ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ      ΥΠΟΛΟΙΠΟ     ΤΕΛΟΥΣ      ΧΡΗΣΗΣ   
  Είδος λογαριασμού Χρηματικό υπόλοιπο

  Τακτικά 116.319,76

‘ Εκτακτα  Ανειδίκευτα 2.800,00

΄Εκτακτα  Ειδικευμένα 271.352,02

Σ ύ ν ο λ ο 390.471,78
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 2ον:  Την      έγκριση        του     I  σολογισμού   της 31ης Δεκεμβρίου 2015  και την 
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 31ης Δεκεμβρίου 2015  (1/1/2015-
31/12/2015) που συνοπτικά έχει ως εξής : 

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2015 31.12.2014 Μεταβολή 
%

Μεταβολή €

Σύνολο  ενεργητικού 22.724.365,89 22.766.134,73 -0,183 -41.768,84

 
 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31.12.2015 31.12.2014 Μεταβολή % Μεταβολή €

Σύνολο  παθητικού 22.724.365,89 22.766.134,73 -0,183 -41.768,84

         ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015  

 Χρήση Χρήση Μ ε τ α β ο λ ή

  2015 2014 Μεταβολή % Μεταβολή €

 Αποτελέσματα  χρήσεως -26.359,67 -119.520,31 -453,42 -93.160,64

3ον:  Την δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων,  όπως ορίζεται 
στο Ν. 3548/2007 άρθρο 6 παρ. 7.

4ον: Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που 
ορίζονται στο άρθρο 24 του Ν. 3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 145/2016

Αφού τελείωσαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση

ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

               ΥΠΟΓΡΑΦΗ       

                                                     

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

                                                    ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΚΗΣ

ΑΔΑ: 73ΗΑΩΚ2-390



ΑΔΑ: 73ΗΑΩΚ2-390


	ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ
	             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
	     ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                               
	               ΥΠΟΓΡΑΦΗ       
	                                                     
	ΤΑ ΜΕΛΗ
	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
	AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
	                                                    ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΚΗΣ

		2016-10-31T09:53:40+0200
	Athens




